
 وصايا لطالب العلم

بسم ال الرحمن الرحيم 
 

.ل رب العالمين، وصلى ال وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد

:أما بعد

اللقاء السابق تحدثنا عن فضل العلم، وأهميته ف""ي حي""اة المس""لمين، وم""ا ج""اء م""ن النص""وص ف""ي فض""ل ففي
العلماء، وشدة الحاجة إليهم، وأنه ل يستغني عنهم إل م""ن اس""تغنى ع""ن ال""دين، ل يس""تغني ع""ن العلم""اء إل

.من استغنى عن الدين

أنه ل يستغني عن الم6زارع إل من استغنى عن ال""دنيا، فك""ذلك ل يس""تغني ع""ن العلم""اء إل م""ن اس""تغنى فكما
.عن الدين

وبيان ذلك أننا لو افترضنا بلدا8 ل عالم فيه يف""تي الن""اس، ويعلمه""م م""ا يج""ب إلي""ه عليه""م، وي""بين له""م م""ا ن""زل
.إليهم ول يقضي بينهم، ويحل مشاكلهم وخصوماتهم، لما وجد الفرق بين المجتمع المسلم وغيره

والعلماء مثلوا بالمصابيح، وأبو بك""ر الج""ري ف""ي أخلق العلم""اء ص""ور ذل""ك تص""ويرا8 دقيق""ا8 بليغ""ا8، بحي""ث ل""و
وج""د جم""ع م""ن الن""اس يس""يرون ف""ي ليل""ة ش""ديدة الظلم ف""ي وادC مس""بع، في""ه س""باع وه""وام، والظلم ش""ديد، فل
يدري النسان من أين يؤتى؟ أيؤتي من تحته أم من بي""ن ي""ديه؟ أم م""ن خلف""ه؟ فه""ذه حي""ة تنهش""ه، وه""ذا س""بع
يقض""مه، ث""م ج""اءهم م""ن مع""ه مص""باح أض""اء له""م الطري""ق ح""تى أخرجه""م م""ن ه""ذا ال""وادي، وه""ذا مث""ل الع""الم

.؟-جل وعل-الذي يبين للناس كيف يسيرون إلى ال 
ن احتف""ت ب""ه المخ""اطر إل ه""ذا الطري""ق الموص""ل إل""ى ال  كل Kج""ل وعل-طريق يمكن قطعه بدون دلي""ل وا-،

.فل يمكن قطعه إل بواسطة أهل العلم

فالذي يزهد في أهل العلم ل سيما من رسخ قدمه، وعرف ب""العلم والعم""ل ل ش""ك أن""ه يزه""د ف""ي ال""دين، ون""رى
مع السف في بعض المنتديات، وبعض المجالس، وفي بعض المحاف""ل، م""ن أخ""ذ راحت""ه ف""ي أع""راض أه""ل
ذا كان العلم""اء به""ذا الثق""ل، Kالعلم، وهذا ل شك أنه يقلل من قيمته ومن شأنه، فإذا كان العلم بهذه المثابة، وا
فل بد لهم من وراث وهم طلبة العلم الذي يحملون عنهم العلم، وه""م أنت""م وأمث""الكم، والحم""د ل الم""ور تبش""ر

مراك""ز ت""وجه الن""اس- ول الحم""د-بخي""ر، رغ""م م""ا يوج""د م""ن ظلم حال""ك ف""ي عل""ى وج""ه الرض، لك""ن يوج""د 
وترشدهم على الجادة، ويوجد أيضا8 فيمن يحمل ه""ذا العل""م ع""ن ه""ؤلء العلم""اء الجل""ة، وفيه""م ك""ثرة ول الحم""د
وعل""ى الج""ادة، ك""ان الم""ر قب""ل س""نين ف""ي الغ""الب مج"""رد عواط""ف، إن وج""د محاض""رة عام""ة عاطفي""ة تهي""ج
ذا وج""د العل""م الص""حيح الص""يل ق""ال ال وق""ال رس""وله عل""ى الج""ادة المعروف""ة Kالمش""اعر اجتم""ع الن""اس له""ا، وا



العكس يوجد طلب ف""ي حلق""ات التعلي""م ب""المئات- ول الحمد-عند أهل العلم ل تجد إل النزر اليسير، والن 
.بل باللوف في بعض الحيان، وهذا يبشر بخير، وهذه رجعة إلى المسار الصحيح للتحصيل

ولست بحاجة إلى أن أبين لكم ما ورد من النصوص في فضل العلم، من ذل""ك م""ا س""معناه ف""ي ق""راءة إمامن""ا
م�{جزاه ال خير،  ع�وا� إ�ل�ي�ه�� م�هم� إ�ذ�ا ر�ج� وا� ق��و� ر ل�ين�ذ� ق��ة# م�ن�ه�م� ط�آئ�ف��ة� ل�ي�ت�ف�ق�ه�وا� ف��ي ال�د�ين� و� ن ك�ل� ف�ر� ف�ل�و�ل� ن�ف�ر� م��
ون� ذ�ر وهذه الجامعة العريقة تمثل تطبيق هذه الية، فمن كل بلد م""ن بل""دان] سورة التوبة) 122 [(}ل�ع�ل�هم� ي�ح�

المسلمين نفرت طائفة قلوا أو كثروا، وطائفة تطلق على الجماعة كم""ا تطل""ق عل""ى الواح""د، فه""ذا في""ه امتث""ال
بالس""تزادة م""ن ش""يء إل م""ن العل""م، كم""ا ق""رأ- علي""ه الص""لة والس""لم-له""ذا الت""وجيه الله""ي، ول""م ي""ؤمر الن""بي 

ا{-: جل وعل-إمامنا في الركعة الثانية قول ال  ل�م* ن�ي ع� قل ر�ب� ز�د� وجاء ف""ي الح""ديث] سورة ط"ه) 114 [(}و�
ونحت""اج م""ن ه""ذا أن ))م""ن ي""رد ال ب""ه خي""را8 يفق""ه ف""ي ال""دين((-: علي""ه الص""لة والس""لم-الص""حيح ع""ن الن""بي 

نوض""ح الم""راد ب""الفقه ف""ي ال""دين ل كم""ا يفهم""ه بع""ض الن""اس ال""ذين ص""بت عن""ايتهم إل""ى معرف""ة الحك""ام م""ن
الحلل والح""رام، وه""ذا ف""ي غاي""ة الهمي""ة ف""ي حي""اة ط""الب العل""م؛ لكن""ه ب""اب م""ن أب""واب ال""دين، وأه""م من""ه م""ا

.عرف عند علماء المة بالفقه الكبر

ص""لى ال علي""ه-المراد بالفقه في الدين هن""ا، الفق""ه ف""ي ال""دين م""ن جمي""ع أب""وابه، ول""ذا لم""ا س""أل جبري""ل الن""بي 
))هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينك""م((: عن اليمان والسلم والحسان في النهاية في آخر الحديث قال- وسلم

.فالفقه في الدين هو العلم بالدين بجميع أبوابه

ف""إذا ك""ان بع""ض أب""واب ال""دين مهمل8 بي""ن بع""ض المتعلمي""ن فعليه""م أن يلتفت""وا إلي""ه، إذا ك""انت الب""واب ال""تي
كانت في غاية الهمية من سلف هذه الم""ة ال""تي ت""دعو ط""الب العل""م إل""ى العم""ل بعلم""ه، ك""انت مح""ل عناي""ة
أهل العلم من المتقدمين أمثال الرقاق والحكم والعتصام، وغيره""ا م""ن أب""واب ال""دين ال""تي ت""دعو ط""الب العل""م

.وتحثه على العمل بعلمه فهي كالسياط تسوقه سوقا8 إلى العمل بما تحمله من علم الحلل والحرام

في اللقاء الس""ابق ذكرن""ا بع""ض المع""الم والمن""ارات ال""تي ق""د يستض""يء به""ا ط""الب العل""م، وف""ي مناس""بات ك""ثيرة
ذكرنا بعض العوائق التي تعوق عن التحصيل، ذكرنا أيضا8 مفاتيح تفتح الفاق أمام طالب العل""م، وف""ي نق""ل

أول العلم الستماع، ثم الفهم، ثم: "عن سفيان بن عيينة بمناسبة المفاتيح وقفت عليه بالمس، يقول سفيان
".الحفظ، ثم العمل، ثم النشر

ل ب"""د أن يص"""غي ط""الب العل""م إل""ى ش""يخه، م""ع الس"""ف يوج"""د م""ن طلب العل""م وه"""ذا: أول العل""م الس"""تماع
علي""ه-يظه""ر جلي""ا8 ف""ي التعلي""م النظ""امي، تج""د ط""الب حاض""ر عن""دك وأن""ت تش""رح ف""ي كلم ال وكلم رس""وله 

وه""""و ينظ""""ر ف""""ي كت"""اب آخ"""ر، طي"""ب مال"""ك ي"""ا فلن منص""""رف؟ وال عن"""دنا امتح"""ان ف""""ي- الص"""لة والس""""لم
المحاضرة التي تلي هذه، هل هذا عذر؟ بأن ينصرف طالب العلم عن العلم الشرعي، هذا ليس بمبرر، وقد
ن ك""ان عل""ى ن""درة وقل""ة Kتجد أسوأ من ذلك بعض الطلب يحض""ر كت""ب ل علق""ة له""ا ب""العلم، وأحيان""ا8 تج""د وا
في الكليات الشرعية تجد جرائد، هذا ل شك أنه يبعث على السى في صفوف المتعلمين؛ لكن ل نجد مثل
هذا في دروس المساجد وفي حلق العلم الذين جاءوا برغبة خالص""ة للتحص""يل، ق""د يوج""د م""ن ينش""غل بج""وال
مثل8، وهذا ليس من الدب في حلق التعليم، ينشغل بجوال، كل ش""وي النغم""ات، والرن""ات، ه""ذا أيض""ا8 ينبغ""ي



أن يجتنبه طالب العلم، عليه أن يستمع لشيخه، ويهتم بما هو بصدده من تحصيل هذا العلم الذي ج""اء م""ن
أجله، وتفرغ وتكلف العناء من أجله، يستمع، فأول العلم الستماع، وفرق بين الستماع والسماع، الستماع
م""ع قص""د، الس""تماع والفه""م لم""ا يلق""ى م""ن أج""ل أن يثب""ت ف""ي ال""ذهن ويرس""خ، وأم""ا مج""رد م""رور الكلم عل""ى

يس""جد المس""تمع: السمع من غير قصد للستماع هذا ل يجدي شيئا8، ولذا يقول أهل العل""م ف""ي س""جدة التلوة
ولذا لو مررت وأن""ت ف""ي طريق""ك، وم""ر بج""وارك س""يارة ثاني""ة، وص""احب الس""يارة ش""غل الغ""اني" دون السامع

ورفع عليها، فسمعت هذه الغاني، أنت ل تلم، تلم إذا استمعت، أما إذا مجرد السماع م""روره عل""ى أذن""ك
من غير رضا8 به، ل تلم على ذلك، إنما عليك أن تنكر؛ لكن كونك تؤاخذ بأنك س""معت الغن""اء فل تؤاخ""ذ،

. فأول العلم الستماع

طالب العلم أن يصغي لشيخه وما يلقيه، ثم الفه""م، إذا اس""تمع للش""يخ وذك""ر الش""يخ جمل""ة م""ن الجم""ل، وعلى
ه""ذا الط""الب بحاج""ة إليه""ا؛ لن""ه م""ن العل""م ال""ذي تف""رغ م""ن أجل""ه، ه""ل فه""م ه""ذه الجمل""ة؟ الش""يخ مط""الب ب""أن

إذا تكل""م تكل""م ثلث""ا8 ح""تى يفه""م عن""ه،- علي""ه الص""لة والس""لم-يكرر هذا الكلم حتى يحفظ، حتى يفهم، كان 
فالشيخ يكرر، هذا واجب""ه، بأس""لوب، ف""إذا ل""م يفه""م بأس""لوب آخ""ر، ليتمك""ن الط""الب م""ن الفه""م بأس""لوب ث""الث،
لئل يمل الطالب من تكراره عليه بحروف واحدة؛ لكن واجب الطالب الفهم، وظيفة الطالب الفهم عن الش""يخ
إذا فهم من أول مرة الحمد ل، ما فه""م الم""رة الثاني""ة، الثالث""ة، م""ا فه""م بع""د ذل""ك يطل""ب يس""تزيد م""ن الش""يخ أن
Wَ م"""ا يس"""تثبت طلب العل"""م ف"""ي حلق"""ات العلم"""اء الس"""ابقين م"""ع ك"""ثرتهم، يس"""تثبت يفهم"""ه ويوض"""ح ل"""ه، وك"""ثيرا8
بعضهم من بعض، فاته كذا، خفي عليه كذا، غفل عن الجملة كذا، حتى يفهمها، إن ل""م يفهمه""ا م""ن الش""يخ

.فهمها من زميله

ثم الفهم يقول، ثم الحفظ، إذا راجعت بعد أن استمعت وبعد أن فهم""ت احف""ظ؛ لن الس""تماع ث""م الفه""م يعي""ن
على الحفظ، يعين على الحفظ، ولذا يوصي بعض العلم""اء أن يحف""ظ الق""رآن م""ع التفس""ير، الق""رآن يحف""ظ م""ع

.التفسير، من أجل أنك إذا فهمت سهل عليك الحفظ، فيصعب على النسان أن يحفظ كلم ل يفهمه

دعونا من مرحلة الصبا، ل نحن تجاوزنا مرحلة الصبا، في مرحلة الشباب، في مرحلة الفهم الن، فإذا فهم
الطالب المقطع الذي يريد حفظه سهل عليه حفظه، ومع ذلك يس""تعين بيمين""ه، إذا ل""م يس""تطع أن يحف""ظ م""ن
أول مرة، بع""د أن يفه""م مرتي""ن، ثلث، بع""ض الن""اس يتف""اوتون ف""ي الفه""م، بعض""هم بطيء الحف""ظ أيض""ا8، ف""إذا
كان من النوع بطيء الحفظ بع""د أن يفه""م علي""ه أن يس""تعين بيمين""ه، يكت""ب ه""ذا المقط""ع م""رة، مرتي""ن، ثلث،
من أجل إيش؟ أن يحفظ الكتابة عن قراءة القطعة عشر مرات، وهذا مجرب، فإذا فهم ونف""رض ف""ي التفس""ير
مثل8 عنده خمس آيات، راجع تفسير هذه اليات الخمس في تفسير موثوق به، في تفسير ابن كثير، تفس""ير
ابن كثير أحيانا8 يتشعب بك بسبب كثرة الروايات، وكثرة الطرق فتتشوش، أنت تتشوش من الكثرة، اختص""ر،
اختصر الكلم فأنت مع فهمك للقرآن يسهل عليك حفظه، ثم بعد ذلك إذا اختصرت ما يتعل""ق به""ذه الي""ات
الخمس من تفسير ابن كثير، أو من غيره من التفاسير، إذا كنت ل تحسن الختصار عليك بالمختص"""رات،

:خلصة ولب للتفاسير الثري""ة الثلث""ة) توفيق الرحمن لدروس القرآن(أمثال تفسير الشيخ فيصل بن مبارك 

ن كان ل يس"""تغنى Kلبن جرير والبغوي وابن كثير، هذا خلصتها، يستفيد منه طالب العلم في فهم القرآن، وا



.بها غيره

يرى أن قراءة كت""ب التفس""ير تع""وق ع""ن مواص""لة الحف""ظ، لك""ن ل ب""د م""ن الفه""م، نع""م الص""حابة كي""ف بعضهم
تعلمون القرآن؟ ل يتجاوزون العشر اليات حتى يتعلموا ما فيها م""ن عل""م وعم""ل، ح""تى تفه""م وتحف""ظ، يس""أل

.عما يشكل منها فيتعلمون العلم والعمل جميعا8

فطالب العلم إذا عني بهذا المقطع خمس آي""ات عش""ر آي""ات، حس""ب ق""وة ح""افظته وض""عفها بع""د ذل""ك يحف""ظ،
ل بعض الناس مع التكرار يشرد ذهنه، Kيحفظ هذا القدر ويسهل عليه حفظه، إن استطاع حفظه بالتكرار، وا

.مثل هذا يقيد، يستعين بيمنيه، ويكتب، يكتب مرة، مرتين، ثلث، والجهد لم يضيع

بعد ذلك، بعد الحفظ العمل، والعمل من أعظم وسائل تثبيت العلم والعلم بدون عمل ل قيمة له؛ لن الق""رآن
بي""ن م""ا ن""زل إلي""ه ف""ي س""نته م""ن أج""ل أن يعم""ل ب""ه؛ لن- علي""ه الص""لة والس""لم-ما أن""زل إل للعم""ل، والن""بي 

ل�ة�{البيان يكون للمجمل، والمجمل ل يمكن أن يعامل به  وبع""دين؟ كي""ف] س""ورة البق""رة) 43[(} و�أ�ق�يموا� الص��
حص""ل البي""ان، ))ص""لوا كم""ا رأيتم""وني أص""لي((بق""وله وفعل""ه، - علي""ه الص""لة والس""لم-نقي""م الص""لة؟ ببي""انه 

وعرفن"""ا ه"""ذا البي"""ان، ث"""م ل"""م نعم"""ل ب""ه إي"""ش الف"""ائدة؟ عل"""م ب"""دون عم"""ل كش"""جر بل ثم"""ر، نخل""ة فح"""ل ل تنب"""ت
بمفردها للزينة ما الفائدة منها؟ أو من الشجر الذي يجعل كالمنظر في الشوارع وفي بيوت بعض العلية م""ن
الق"""وم، ه"""ذه ل قيم"""ة له"""ا، مث"""ل العل"""م بل عم"""ل، إن ك"""ان يتخ"""ذ العل"""م ل للعم"""ل ب"""ل للزين"""ة كم"""ا تتخ"""ذ ه"""ذه
الش""جار، ه""ذه حقيق""ة م""رة، ه""ذه حج""ة عل""ى م""ن تحم""ل ه""ذا العل""م، فعل""ى ط""الب العل""م أن يعم""ل بم""ا يعل""م،

.ويذكر هنا من باب أنه من أعظم ما يعين على تثبيت العلم وترسيخه في الذهن

ثم النشر، إذا تعلم استمر فهم، حف""ظ، عم""ل بنفس""ه، نش""ر علم""ه، نش""ر علم""ه للخري""ن؛ لك""ي يس""تفاد من""ه، و
وتص""ور أن بع""ض الن""اس تج""رى له""م الج""ور ))لن يه""دي ال ب""ك رجل8 واح""دا8 خي""ر ل""ك م""ن حم""ر النع""م((

إذا م""ات اب""ن آدم انقط""ع عمل""ه إل م""ن)) ((أو علم ينتفع به((مئات السنين، كيف تجرى لهم مئات السنين؟ 
العلم الذي ينتف""ع ب""ه: طيب انتفع هذا الجيل وانقرضوا؛ لن بعض الناس يقول)) أو علم ينتفع به...... ثلث

خ"""اص بالتص"""نيف، ه"""و ال"""ذي يس"""تمر، أم"""ا بالنس"""بة للتعلي"""م ينقط"""ع بانقط"""اع الجي"""ل ال"""ذي علمت"""ه، بع"""د ذل"""ك
ينتهي، ل يا أخي ما ينتهي، فضل ال واسع، أنت علمت زيد، ومعه مائة من الطلب، زيد هذا عل""م م""ائة،
وهؤلء أجورهم مثبتة لزيد، وأجورهم وأجور زيد مع أجورهم تثبت في أجرك أنت، فالمر عظيم جدا8، وفضل

ل يح""د؛ لك""ن نحت""اج إل""ى أن نطل""ب العل""م بني""ة خالص""ة، ونتعل""م وننش""ر ونعل""م ونؤل""ف بني""ة- ج""ل وعل-ال 
خالصة صالحة؛ لن العل""م الش""رعي م""ن أم""ور الخ""رة المحض""ة، ال""تي ل تقب""ل التش""ريك، فإم""ا أن يك""ون م""ع
ما أن يكون من أول من تس""عر به""م الن""ار، نس""أل ال الس""لمة Kالسفرة الكرام البررة، مع النبيين والصديقين، وا

.والعافية

فعلين""ا أن نعن""ى به""ذا الش""أن، ونخ""اف من""ه أش""د الخ""وف، فالنش""ر ل ش""ك أن""ه يوس""ع دائرة الج""ر، فل""ك أج""رك
ولك عملك، ولك أجر من دللته على الخي""ر وال""دال عل""ى الخي""ر كف""اعله، والنش""ر يك""ون ب""التعليم والتعلي""م م""ن
أقوى وأعظم وسائل التحصيل، المعلم أول ما يبدأ بالتعليم، يعني علومه محدودة بقدر ما حفظه وفهم""ه ع""ن
شيوخه، ومن مفحوظاته؛ لكن إذا علم الناس ل شك أن علومه تنمو وت""زداد، وبرك""ة آث""ار العل""م تظه""ر علي""ه



ل إذا لم يعلم غيره ل يلب""ث أن ينس""ى م""ا تعلم""ه، ولن""ا ع""برة بم""ن تعل""م وتس""لم Kمع النية الصالحة الخالصة، وا
المناص""ب العلي""ا، وك""ان يش""ار إلي""ه بالبن""ان، يش""ار إليه""م، علم""اء كب""ار، ث""م بع""د ذل""ك ترك""وا التعلي""م وانص""رفوا
عنه، نعم هم على خير، وعلى ثغور في مصالح العامة؛ لكن مع ذل""ك ترك""وا التعلي""م، فانحس""ر علمه""م، أخ""ذ

.يتراجع، والنسيان آفة من آفات تحصيل العلم، النسيان معروف ما سمي النسان إل لنسيانه

وك""ثير م""ن الطلب ال""ذين م""روا علين""ا أثن""اء الت""دريس ف""ي الجامع""ة نواب""غ، وتج""دهم م""ع الوائل، وتس""أل ف""ي
القاعة وفي الفصل تجدهم م""ا ش""اء ال م""برزين ف""ي تحص""يلهم، وق""د ف""اقوا أقرانه""م؛ لك""ن يتوظ""ف بع""د التخ""رج
بوظيف""ة إداري""ة ش""أنه الكتاب""ة، نع""م الكتاب""ة م""ا ينس""ى الكتاب""ة؛ لن""ه ي""زاول الكتاب""ة؛ لك""ن العل""م إذا مض""ى علي""ه
سنة نسي قدر من علمه، سنتين ينسى أكثر، ثلث سنوات ينسى، خمس سنوات عشر س""نوات يع""ود ع""امي

.أو في حكم العامي، فعلينا أن نتابع التحصيل والنشر، التعلم والتعليم

دوا"، أو "تفقهوا قبل أن تWس6ود6وا"ل حد له،  فالتعلم لنك"""م" وبعد أن تسودوا: "، قال أبو عبد ال البخاري"ت6سو\
.إذا سودتم ووقفتم على الحد نسيتم ذلك

بني""ة ص""ادقة عل""ى م""ا يحب""ه- عليه الصلة والس""لم-فإذا استمع العبد إلى كتاب ال تعالى وسنة نبيه : "يقول
، يعن""ي عل""ى الج""ادة المعروف""ة الم""أثورة ع""ن س""لف ه""ذه الم""ة، المبني""ة عل""ى ال""دليل عل""ى م""ا يحب""ه ال،"ال

.ألهمه كما يحب، وجعل له في قلبه نورا8، فهو ينظر بنور ال

أم""ور ول أري""د أن أك""رر م""ا ذكرت""ه ف""ي اللق""اء الس""ابق، ول م""ا ذكرت""ه ف""ي مناس""بات وس""جلت وت"""داولها هن""اك
: الخوان من كلم؛ لكن عندنا فيما يتعلق في ظرفنا الذي نعيشه

. واجب طالب العلم في أوقات الفتن                     -

. مسئولية حمل العلم وتبليغه: وعندنا أيضا*                     -

. فقه تطبيق العلم: وأيضا*                     -

.مسائل ل بد أن نكون على بصيرة منها هذه

:واجب طالب العلم في أوقات الفتن

، والعصمة من هذه الفتن بالعتص""ام بالكت""اب-عليه الصلة والسلم-عليه أن يعتصم بكتاب ال وسنة نبيه 
والسنة، ويقلل بقدر المكان إل بقدر الحاجة، إل بقدر ما ي6حتاج إليه من المور التي يخوض فيه""ا الن""اس،
يقلل منها، ويقتصر منها على قدر الحاجة، بعض الناس في أوقات الفتن، والفتن مذهلة، والنسان متش"""وق
إل""ى أن يع""رف م""اذا حص""ل؟ وم""اذا قي""ل؟ وم""اذا ق""الوا؟ تج""ده يقض""ي م""ن وقت""ه أك""ثر م""ن نص""ف ال""وقت ف""ي
الجرائد والمجلت والمواقع والقنوات، ماذا ق""ال فلن؟ وم""اذا قي""ل ع""ن فلن؟ عل""ى أم""ور ه""ي ل ش""يء إن ل""م
تضر لم تنفع، نعم ينبغي أن يعرف النسان ما يدور حوله بق""در الحاج""ة، وأن يك""ون دي""دنه كت""اب ال وس""نة

، وم"""ا يعي""ن عل"""ى فه"""م الكت"""اب والس"""نة، وأن ي6عن"""ى بالعب"""ادات الخاص"""ة، ي6عن"""ى-علي""ه الص"""لة والس"""لم-ن""بيه 
بالعبادات الخاصة مث""ل ال""ذكر، س""واء8 ك""ان المطل""ق أو المقي""د ف""ي أوق""ات خاص""ة أو عل""ى العم""وم ف""ي جمي""ع

.الوقات، ومثل تلوة القرآن على الوجه المأمور به

وأيضا8 الصلة، يكون له نصيب من الصلة، وأيضا8 الصيام، وغير ذلك من العبادات المتنوعة التي جاءت



كما في الحديث الصحيح، فعلينا أن نهتم به""ذا الم""ر ))والعبادة في الهرج كهجرة إلي((النصوص بفضلها، 
ونعنى به، ونلتف على أنفسنا، ونصلح ما فيها م""ن خل""ل، ونعن""ى ب""أمراض القل""وب ك""ي نعالجه""ا م""ن ك""ل م""ا
جاءن"""ا ف"""ي ش"""رعنا، ول نحت"""اج إل"""ى غي"""ره، ل نحت"""اج إل"""ى أن فلن الع"""الم النفس"""اني المريك"""ي ق"""ال ك"""ذا، أو

ف�اء{البريطاني قال ك""ذا، لس""نا بحاج""ة، عن""دنا العلج لك""ل داء،  ا ه�و� ش�� ن� ال�ق�ر�آن� م�� ل م�� نن��ز� س""ورة) 82 [(}و�
شفاء ليش؟ لدواء القلوب وأمراضها، ولدواء البدان أيضا8، وأمراضها، فعن""دنا الش""فاء، وف""ي كلم] السراء

أهل العلم ما يعين على ذلك، وللمام المحقق شمس الدين ابن القيم من ذل""ك الق""دح المعل""ى، وكتب""ه ممل""وءة
من هذا الشيء، فيعنى بها أيضا8؛ لنها تعين على فهم الكتاب والسنة، فعلى النسان أن يهتم ب""أمر العم""ل،

ذا صدق اللجأ إلى ال  Kأعانه على كل ما يريد من علم وعمل- جل وعل-وا.

: مسئولية حمل العلم وتبليغه

م�: سمعنا في الية ع�وا� إ�ل�ي�ه�� م�هم� إ�ذ�ا ر�ج� وا� ق��و� ر ل�ين�ذ� ن�هم� ط�آئ�ف�ة� ل�ي�ت�ف�ق�هوا� ف��ي ال�د�ين� و� ق�ة# م� }ف�ل�و�ل� ن�ف�ر� م�ن كل� ف�ر�

ون�{لماذا؟ إذا أنذروهم إيش يترتب على هذا؟  ذ�ر يحذرون مما ي6خاف، أمام] سورة التوبة) 122 [(}ل�ع�ل�هم� ي�ح�
النس""ان مخ""اوف، أم""امه مخ""اوف ف""ي دني""اه، فت""ن ال""دنيا، وأم""امه أيض""ا8 فتن""ة الق""بر، أم""امه فتن""ة ف""ي المحي""ا،
أمامه فتنة في الممات، أمامه أيضا8 إما نعيم دائم ل ينقطع، أو عذاب سرمدي ل ينته""ي، فيحم""ل ه""ذا العل""م

ون�{بإخلص وص""دق، ويبلغ""ه ق""ومه إذا رج""ع إليه""م، والنتيج""ة  ذ�ر وبع""ض الخ""وان كم""ا بلغن""ا ق""ام }ل�ع�ل�ه�م� ي�ح��
بهذا على خير وجهه في بلده فرجع، وبعض""هم انش""غل ب""أمور ال""دنيا وأم""ور المع""اش وع""اد كغي""ره، ول أث""ر ل""ه

.في المجتمع، وسمعنا مسألة تبليغ العلم ونشر العلم، وما يترتب عليه من عظائم الجور

نظ""ر ال ام""رأ8 س""مع من""ي ح""ديثا8 فوع""اه،)) ((بلغوا عني ولو آي""ة((فالعلم مسئولية عظيمة، ل بد من تبليغها، 
ل""ول آي""ة ف""ي: "فل ب""د م""ن تبلي""غ م""ا س""ئل، أب""و هري""رة لم""ا انتق""د ف""ي ك""ثرة التح""ديث ق""ال ))ث""م ألق""اه كم""ا س""معه

ا ب�ي�ن��اه ل�لن��اس� ف��ي ال�ك�ت��اب�{كتاب ال ما حدثت،  ل�ن�ا م�ن� ال�ب�ي�ن�ات� و�ال�هد�ى م�ن ب�ع�د� م�� ا أ�نز� تمون� م� ين� ي�ك� إ�ن� ال�ذ�
!فالكتم""ان أم""ره عظي""م، إي""ش معن""ى أن""ي أحف""ظ الق""رآن وأن""ام عن""ه؟] س""ورة البق""رة) 159 [(}أول�ئ�ك� ي�لع�نه�م الل@�ه

.هذا وبال على صاحبه! إيش معنى أنني أحمل العلم ول أبلغه للناس؟

: فقه تطبيق العلم

عرفنا أنه ل بد من تطبيق العلم، وأن العلم بل عمل كشجر بل ثم""ر، عن""دنا مس""ألة نحت""اج إليه""ا، ك""ثير م""ن
ج""ل-الخوان يحرص على التعلم، و ما وجدت هذه الجموع إل من أجل هذا، والحرص دليل على إرادة ال 

للنسان الخير، ومع ذلك يحرص على التطبيق، تطبيق العلم، وهو الثمرة المرجوة من العلم؛ لكن ق"""د- وعل
.يخفى على بعض طلب العلم فقه التطبيق

إيش معنى فقه التطبيق؟ حمل حديثا8 يتضمن سنة، فعلم ه""ذا الح""ديث، ح""رص عل""ى تط""بيقه وطبق""ه بالفع""ل؛
ط""الب عل""م ع""رف م""ا ج""اء ف""ي: لكنه لم يفقه م""ا يحت""ج به""ذا الح""ديث م""ن مع""ارض مثل8، فعل""ى س""بيل المث""ال

ال""تراص ف""ي الص""فوف ف""ي الص""لة، وأن الص""حابة ك""انوا يلص""قون أق""دامهم بأق""دام م""ن ج""اورهم ف""ي الص""لة،
لك""ن م""ع ذل""ك ه""ل نفق""ه أن نطب""ق)) ل ت""دعوا فرج""ات للش""يطان((التراص في الصف أمر جاء الحث علي""ه، 

م""ن حرص""ه عل""ى تط""بيق-ه""ذا، بع""ض الن""اس يظ""ن أن التط""بيق ل يحص""ل إل بالجف""اء، ح""تى أن""ه وج""د م""ن 



لكن م""ع ع""دم الفق""ه لتطبيقه""ا م""ن يك""ون بع""ض أص""ابع ج""اره تح""ت ق""دمه، موج""ود ه""ذا، ووج""دت ردود- السنة
أفع""ال مم""ن حص""ل معه""م بع""ض ه""ذه القض""ايا؛ لن رب""ى بع""ض الظ""افر لمث""ل ه""ذا، ه""ذه كارث""ة، ه""ل ه""ذا
تطبيق لسنة؟ هذا حريص على تطبيق السنة، ويلصق القدم بالقدم؛ لكن ليس معنى ه""ذا أن""ك ت""ؤذي ج""ارك،

ل Kهذا شيء، بع""ض الن""اس م""ا يتحم""ل، تص""ير ق""دمه عن""دها ش""يء م""ن الحساس""ية،.....وتطأ على رجله، وا ،
يعني إذا وجد طالب علم مشهود له قطع صلته من أجل إيش؟ خيط رفيع جدا8 ينزل م""ن ث""وبه عل""ى ق""دمه،
وهو حساس شديد الحساسية، خ""رج قط""ع الص""لة، ظن""ه حش""رة أو ش""يء، فكي""ف م""ن يجع""ل بع""ض الص""ابع
ذا س""جد ج"""افى بي""ن عض""ديه ح""تى يض""ر ب"""الخرين، ي""ا أخ""ي م""ا هك""ذا تط"""بيق الس""نة، أن""ت Kتح""ت ق""دمه؟ وا
مط""الب أل ت""دع فرج""ة للش""يطان؛ لك""ن بق""درها، والمح""اذاة ليس""ت بالق""دام فق""ط، ول""ذا بع""ض الن""اس يظ""ن أن

ف""ي الص""ل، يجع""ل بي""ن رجلي""ه....... الحل في عدم ترك الفرج بأن يفحج بين رجلي""ه، يجع""ل ب""دل م""ا حجم""ه
أكثر م""ن م""تر، ه""ل ه""ذا تط""بيق للس""نة؟ أي""ن المح""اذاة بالمن""اكب؟ ه""ذا لي""س ه""و تط""بيق الس""نة، إنم""ا يح""رص

.بين الغالي والجافي- جل وعل-النسان أن يحاذي بالمناكب والقدام، ودين ال 

ل يفقه الس""نة، فتج""ده يت""ورك ف""ي ك""ل جلس""ة، وف""ي ب""دنه ثق""ل،: بعض الناس يحرص على تطبيق السنة، أول8
وفي جيبه مفاتيح، ومحافظ وجوال، وما أدري إيش؟ ثم يرمي بنفسه على جاره، هل هذا يفقه تطبيق الس"""نة؟
ل بد من فق""ه التط""بيق، يعن""ي إذا ك""انت ه""ذه الس""نة معارض""ة، مث""ل المجابه""ة، المجابه""ة س""نة؛ لك""ن بج""وارك

وأي أذى8 ف""ي أن ))والملئكة تصلي على أحدكم ما دام في مصله، ما لم يؤ̂ذ، ما ل""م يح""دث((آخر تؤذيه، 
تجع""ل مرفقي""ك ف""ي أض""لع أخي""ك؟ فننتب""ه ف""ي ه""ذا، ول ش""ك أن ال""ذي يح""رص عل""ى الس""نة ي""ؤجر عل""ى ق""در
حرصه؛ لكن لتمام أجره ل بد أن يفقه كيف يطبق هذه السنة؟ ل بد أن يفقه كيف يطبق ه""ذه الس""نة؟ ولي""س
لص""اق الق""دام؛ لك""ن أيض""ا8 إذا رأي""ت ج""اري م""ن الن""وع Kمعنى ه""ذا التقلي""ل م""ن ش""أن ال""تراص ف""ي الص""فوف، وا
الحساس أترك له فرصة، بعض الناس من يكبس ف""ي ص""لته إل""ى أن يس""لم وقلب""ه كالمرج""ل م""ن خش""ية ال؟
ومن تأمل ما يقرأ؟ ل، عل""ى ص""احبه، يغل""و كالمرج""ل عل""ى ص""احبه وج""اره، عل""ى أخي""ه المس""لم، لم""اذا؟ لن""ه
ض"""ايقه، وه"""ذا حس"""اس م"""ا يتحم"""ل، والن"""اس ف"""ي طب"""اعهم ف"""ي بعض"""هم ش"""دة، م"""ا يتحم"""ل مث"""ل ه"""ذه الم"""ور،
ووج""دت تص""رفات أثن""اء الص""لة، تجع""ل ط""الب العل""م متس""ما8 ف""ي جمي""ع أفع""اله ب""الرفق واللي""ن، وليك""ن داعي""ة
خي""ر بفعل""ه قب""ل ق""وله ليقب""ل، فعلين""ا أن نهت""م به""ذه الم""ور، ول نري""د أن نك""رر م""ا ذكرت""ه س""ابقا8، فه""ذه مس""ائل

.ثلث رأيت أهميتها في مثل هذا الوقت

الجابة على السئلة هي التي تحل بعض الشكالت عند بعض الخوان: وطلب الكثير من الخوة يقولون
وق""د يك""ون ف""ي الكلم المرس""ل المك""رر ش""يء م""ن التك""رار، فالجاب""ة عل""ى الس""ئلة ل ش""ك أنه""ا حاج""ة قائم""ة

-.إن شاء ال-للخوان، فنقتصر على هذا، ونبدأ في السئلة، ولعله يرد فيها ما ينفع 

ما رأيكم فيمن يستغني بالمذكرات الجامعية، في التعليم عن كتب السلف، وخصوصا* في بعض: يقول هذا
علوم اللة، وهل هذا من التيسير على طلب العلم الجامعيين؟

مث""ل ه""ذا م""ع اح""ترامي وتق""دير ل""زملئي م""ن المعلمي""ن ف""ي الجامع""ات ال""ذين اجته""دوا وس""هروا وح""رروا: أق""ول
وضبطوا المسائل، ورتبوها ونظموها؛ لكن هذه الطريقة ل تبني طالب علم، طالب العلم ل بد أن يبنى عل""ى



.الجادة المطروقة عند أهل العلم، فيربى على المتون المقررة من قبل أهل العلم، ل بد من هذا

فهذه المذكرات مثل مؤلفات المعاص""رين ال""تي ص""يغت بأس""اليبهم، ب""ل ه""ي منه""ا، ه""ل ه""ذه ترب""ي ط""الب عل""م
على أساليب العلماء المتقدمين؟ افترض""نا ط""الب تخ""رج ف""ي كلي""ة الش""ريعة أو أص""ول ال""دين أو كلي""ة الح""ديث
أو غي""ره عل""ى ه""ذه الم""ذكرات، ث""م بع""د أن تخ""رج ع6ي""ن ف""ي بن""ك، وع""رض علي""ه مش""اكل ومس""ائل واحت""اج أن
يراج""ع الكت""ب، ه""ل يس""تطيع أن يفه""م كت""ب المتق""دمين م""ن خلل فهم""ه له""ذه الم""ذكرات؟ ه""ذه الم""ذكرات ه""ي
عبارة عن مؤلفات صيغت بأسلوب يفهمه الشخص بدون معلم، لكننا في مرحلة التعليم ل بد أن نق""رر كت""ب
ل يفهمها الطالب بمفرده، بحيث إذا وجد في معنى واستقل بعد تخرجه في بل""د ل ع""الم عن""ده نع""م، يس""تطيع
أن يستقل بنفسه، ويفهم كلم العلماء، ول يحتاج إلى أن يرجع أن يتعلم مرة ثانية ليفه""م ه""ذه الس""اليب ال""تي
انفرد بها وخلى بها، فكتب هذه المذكرات ل شك أنه""ا م""ن أعظ""م الع""وائق ع""ن التحص""يل مهم""ا اعت""ذرنا ع""ن
أصحابها بحسن النية والقصد، ونحن ل نطع""ن ف""ي قص""د أح""د، وأرادوا التس""هيل والتيس""ير؛ لك""ن ط""الب العل""م
ل ب""د أن يبن""ى عل""ى الح""زم والع""زم، ول""ذلك لي""س م""ن العب""ث أن يؤل""ف العلم""اء ه""ذه الكت""ب بأس""اليب ص""عبة،

أو) مختص""ر خلي""ل(أو ) المنته""ى(أو  )زاد المس""تقنع(البلد بإمكانهم أن يبسطوا، يعني اختيار الزاد في هذه 
وه""ي أش""به م""ا تك""ون باللغ""از، متعب""ة لطلب العل""م؛ لك""ن ط""الب........ غي""ره ف""ي بل""دان أخ""رى، يعن""ي ه""ذا 

لش""يخ) التدمري""ة(العل""م إذا فه""م ه""ذا الكت""اب س""هل علي""ه فه""م م""ا دون""ه، يعن""ي ط""الب العل""م ال""ذي ي""تربى عل""ى 
ش"""رح(الس"""لم اب"""ن تيمي"""ة، إذا تخ"""رج وس"""كن بمف"""رده ف"""ي بل"""د ل يوج"""د ط"""الب عل"""م غي"""ره، ي"""بي يش"""كل علي""ه 

أو غيره""ا م""ن كت""ب العقي""دة؟ إذا ترب""ى) الحموي""ة(، ويش""كل علي""ه )ش""رح الواس""طية(، ويش""كل علي""ه )الطحاوية
على الصعب وفهمه بين يدي أهل العلم الذين هم الن متوافرون، يمكن ف""ي وق""ت م""ن الوق""ات تطلبه""م ل
تج""دهم، ول تتص"""ور أن اللت ال""تي تخ""دم الن وتق"""رب المس"""افات وتيس"""ر التص""ال بالف"""اق، وأن""ت ج""الس
تستمر، ل، اعتبر نفسك م""ا عن""دك إل ه""ذه الكت""ب، وعن""دك مش""كلة ل ب""د م""ن حله""ا، كي""ف تتعام""ل م""ع ه""ذه

.الكتب؟ ل بد أن توطن نفسك على هذا المر

ما هو خير كتاب أو متن فقهي غير متقيد بمذهب معين يصلح لتدريسه لعوام الناس؟: يقول
للش""يخ اب""ن س""عدي، أو) منه""اج الس""الكين(يصلح لتدريسه لعوام الناس، عامة الناس بالمك""ان تدريس""هم مث""ل 

الرشاد له، أو ينتقى له""م م""ن فت""اوى أه""ل العل""م، الع""وام ال""ذين لي""س له""م أرض""ية للتحص""يل، يمك""ن أن ينتق""ى
لهم من فتاوى اب""ن ب""از، أو فت""اوى اللجن""ة الدائم""ة، أو م""ن فت""اوى الش""يخ اب""ن ع""ثيمين، يأخ""ذ له""م مس""ائل م""ن
ه""ذه وتق""رأ عليه""م، أم""ا مت""ن فقه""ي غي""ر متقي""د بم""ذهب، إي""ش معن""ى غي""ر متقي""د بم""ذهب؟ معن""اه ه""و متقي""د

ي""ا أخ""ي: لماذا ل تقرر الدرر البهي""ة للش""وكاني؟ نق""ول: باجتهاد مؤلفه، ما رحنا بعيد، وكثير من الناس يقول
نعم""ل بفق""ه: أنت فررت من اجته""اد الحنابل""ة إل""ى اجته""اد الش""وكاني، نع""م، فه""ي كله""ا م""ذاهب، أو مثل8 تق""ول

مثل8، واختياراته وهو صاحب ح""ديث، وص""احب س""نة، طي""ب- رحمه ال-الشيخ المام المجد المام اللباني 
هذا اجتهاده، والشيخ ابن باز أيضا8 هذا اجتهاده، وكلهم أئمة وعلى العين والرأس؛ لكن أنت تتأهل، أنت إن
ع الع""وام كان قصدك العوام تقرأ عليهم من اختي""ارات ه""ؤلء الئم""ة م""ا ل""م يع""رف بمس""ألة ش""ذ فيه""ا ع""الم، ي6رج\""

ه""ذه كت""ب: إلى قول الكثر، لك""ن يبق""ى أن تربي""ة طلب العل""م عل""ى ه""ذه الكت""ب غي""ر متقي""دة بالم""ذهب نق""ول



المت""ون المعتم""دة ف""ي الم""ذاهب ل ب""د م""ن تمري""ن طلب العل""م عليه""ا والتفق""ه عليه""ا، إي""ش معن""ى ه""ذا؟ لي""س
.معنى هذا أن هذا دساتير ل يحاد عنها، أبدا8، أو أنها كتب معصومة ليس فيها أخطاء

، وفيه أكثر من ثلثين مسألة خالف فيه المؤلف الم""ذهب)زاد المستقنع(من صغار الكتب التي تدرس الن 
نفسه، وخالف فيها القول الراجح ال""ذي علي""ه ال""دليل ف""ي مس""ائل ك""ثيرة؛ لك""ن لي""س معن""ى ه""ذا أن ك""ل م""ا ق""اله
صاحب الزاد أنه مثل القرآن، ل، يربى طالب العلم ليفهم هذه المسائل، يتصور هذه المسائل بعد أن تصور
ن ك""ان Kل""ه م""ن قب""ل المش""ايخ، إذا تص""ورها تص""ور دقي""ق اس""تدل له""ا، ف""إن ك""ان ال""دليل يس""ندها عم""ل به""ا، وا
الدليل على خلفها ضرب بها عرض الح""ائط وعم""ل بال""دليل، وبه""ذه الطريق""ة نس""تطيع أن نخ""رج ط""الب عل""م

.متميز

عندي سؤال مهم بالنسبة لدي وتحيرت فيه، وهو كيفية الستفادة من الكتب الستة، هل تقرأ كتاب��ا*: يقول
كتابا* مع شرحها، أو تقرأ المتون مع أسانيدها، وأخش�ى أن�ي ل أص�ل إل�ى النس�ائي إل وق�د نس�يت م�ا ف�ي

البخاري، فأرجو من فضيلتكم الطريقة السديدة للستفادة من كتب السنة؟
وه""ذا أيض""ا8 مم""ا ش""رحناه م""رارا8، وه""و أن ط""الب العل""م حينم""ا يطل""ب العل""م عل""ى الج""ادة ويق""رأ المت""ون، ويحف""ظ
مت""""ون الطبق""""ة الول""""ى، الص""""ول الثلث""""ة والقواع""""د الرب""""ع وكش""""ف الش""""بهات والربعي""""ن النووي""""ة، والنخب""""ة،
والجرومية، إذا حفظ هذه المتون، وتحفة الطفال في التجويد، وغيرها من المتون التي ألف""ت للمبت""دئين، ث""م

،-ج""ل وعل-بعد ذلك قرأ كتب المتوسطين، وحفظ ما أمكنه حفظه منها، مع حفظ أك""بر ق""در م""ن كت""اب ال 
بحيث ل ينتهي من المران من كتب الطبقات الثلث إل وقد أتق""ن الق""رآن، نع""م ي""وزع الق""رآن عل""ى ه""ذا، فم""ع
كتب الطبقة الولى يحفظ المفصل، ومع كتب الطبقة الثانية يحف""ظ بقي""ة النص""ف الخي""ر، م""ع كت""ب الطبق""ة
الثالثة يحفظ النصف الول يكون بهذا انتهى من حفظ القرآن وض""منه م""ع حف""ظ ه""ذه الكت""ب، إذا انته""ى م""ن
هذه الكتب التي ألفت في طبقات المتعلمين يطلع إلى كتب السنة، المسندة، الصول، وعرفن""ا كي""ف يتعام""ل

معها؟
يقتص"""ر عل"""ى المختص"""رات؛ لنن"""ا لس"""نا بحاج"""ة إل"""ى التك"""رار ف"""ي ص"""حيح البخ"""اري، أو إل"""ى: بعض"""هم يق"""ول

علي""ه الص""لة-السانيد في صحيح البخاري، لسنا بحاجة إل""ى ه""ذا؛ لن""ه يهمن""ا المت""ون المرفوع""ة إل""ى الن""بي 
ل ي""ا أخ""ي، تري""د أن تتعل""م عل""ى الج""ادة، ويكفي""ك ف""ي تقري""ر خم""س س""نوات لتق""ان الكت""ب: ، نق""ول-والس""لم

مخدوم""ة، ب""الترقيم والح""الت، وك""ل ش""يء- ول الحم""د-الستة، وتحضر الكتب الس""تة ف""ي آن واح""د، والكت""ب 
))إنم""ا العم""ال بالني""ات((: موجود، فيأتي إلى صحيح البخاري الحديث الول ف""ي ص""حيح البخ""اري، ح""ديث

ك""م أورده البخ""اري م""ن موض""ع ف""ي ص""حيحه؟ ف""ي س""بعة موض""ع، نستحض""ر ه""ذه المواض""ع، نستحض""ر ه""ذه
السبعة المواضع، وما ترجم عليه البخاري على هذا الح""ديث ف""ي المواض""ع الس""بعة، وه""ي فق""ه البخ""اري، وم""ا
أردفه في الترجمة من أقوال سلف المة لشرح هذه الترجمة، نع""م، انتهين""ا م""ن المواض""ع الس""بعة ف""ي ص""حيح
البخ""اري، نج""د أيض""ا8 وافق""ه عل""ى تخريج""ه مس""لم، ن""ذهب إل""ى مس""لم ونض""يف م""ا رواه مس""لم م""ن زي""ادات ف""ي
المت""ون والس""انيد إل""ى م""ا ص""فيناه م""ن ص""حيح البخ""اري م""ن بي""ن المواض""ع الس""بعة اقتص""رنا عل""ى أوف""ى ه""ذه
المواضع، وذكرنا فروق السانيد والتراجم على الحديث، ثم أضفنا إليه مسلم إن كان فيه زيادة، وأشرنا عل""ى



ص""حيح مس""لم أن ه""ذا الح""ديث د6رس م""ع ص""حيح البخ""اري، ه""ذا الح""ديث يروي""ه أب""و داود أيض""ا8، نرج""ع إل""ى
سنن أبي داود ونضيف على ما استخلصناه من الصحيحين ما يزيده أبو داود من لف""ظ زائد أو لف""ظ مغ""اير،
، أو فائدة في صيغة أداء، أو طريق ل يوج""د ف""ي الص""حيحين نض""يفه إل""ى م""ذكرتنا ال""ذي نجم""ع Cأو زيادة راو
فيها الجمع بين الكتب الستة، ثم نرجع إلى الكتاب الرابع والخامس والسادس وهكذا، إذا انتهينا م""ن الح""ديث

.الول نرجع إلى الثاني في صحيح البخاري ونفعل به كما فعلنا بالول

الن مررنا على المائة الحديث الولى، جاءنا ح""ديث ه""ذا الح""ديث درس""ناه م""ع الح""ديث الول، انتهين""ا من""ه،
وقد أشرنا عليه ومررنا، ل نحتاج إلى دراسته، مر علينا حديث درسناه مع الحديث العاشر، فل نحت""اج إل""ى
دراسته، مر علينا الحديث الخامس بعد المائة درسناه، وهك""ذا، وبه""ذا نك""ون إذا انتهين""ا م""ن ص""حيح البخ""اري
على هذه الطريقة نكون انتهينا من نصف صحيح مسلم، نع""م، ونأخ""ذ رب""ع م""ا ف""ي س""نن أب""ي داود، ورب""ع م""ا
في سنن الترمذي، وابن ماجه وهكذا، نعم، ثم بعد ذلك نأتي إلى زوائد مسلم، الحاديث ال""تي ف""ي مس""لم ول""م
ندرسها مع البخاري نأتي إليها نفعل ونصنع فيها كما صنعنا في ص""حيح البخ""اري، نجع""ل مس""لم، ف""ي الول
جعلن""ا البخ""اري مح""ور الدراس""ة، ف""ي المرحل""ة الثاني""ة إذا انته""ى البخ""اري نجع""ل زوائد مس""لم مح""ور الدراس""ة،
ونراجع على هذه الزوائد كتب الس""نن، ث""م انتهين""ا م""ن ص""حيح مس""لم نب""دأ بس""نن أب""ي داود فنج""د نص""ف س""نن
أب""ي داود انته""ى، زوائد أب""ي داود عل""ى الص""حيحين تص""بح مح""ور البح""ث، ننظ""ر فيه""ا بالطريق""ة ال""تي نظرن""ا
فيها إلى الح""اديث ف""ي الص""حيحين، ث""م انتهين""ا م""ن س""نن أب""ي داود، ونرب""ع بالترم""ذي، ث""م نخم""س بالنس""ائي،

.ونختم بابن ماجه

هذه الطريقة يعني مع الجد ل أتصور أنها تأخ""ذ عل""ى ط""الب العل""م خم""س س""نوات، خم""س س""نوات يفه""م ك""ل
م"""ا ف"""ي كت"""ب الس"""تة بعجره"""ا وبجره"""ا، بص"""حيحها وض"""عيفها، بمتونه"""ا وأس"""انيدها، بمرفوعاته""""ا وموقوفاته""""ا،
ومقطوعاتها، بفقه هؤلء الئمة، ه""ذا م""ع طريق""ة التخب""ط ال""تي نعيش""ها نحت""اج إل""ى م""ائة س""نة، ويمك""ن نم""وت
وم""ا مررن""ا عل""ى أح""اديث ف""ي الص""حيحين؛ لك""ن إذا اعتم""دنا ه""ذه الطريق""ة ومش""ينا عليه""ا بح""زم وج""د أتص""ور

.خمس سنوات كافية

 واختص"""ر لن"""ا م"""ن البخ"""اري، وأض"""فنا إلي"""ه زوائد مس"""لم باختص"""ار فق"""ط طي"""ب إذا اعتم"""دنا عل"""ى م"""ا لخ"""ص
المتون، وأضفنا إليه زوائد السنن، كم فاتنا من علم بهذه الطريقة، يعني لسنا بحاجة إل""ى ال""تراجم ال""تي ترج""م
بها أئمة السنة على ه""ذه الح""اديث وه""ي خلص""ة فقهه""م؟ ألس""نا بحاج""ة إل""ى م""ا ي""دعم ب""ه المؤل""ف فقه""ه م""ن
أقوال الصحابة والتابعين؟ إحنا ف""ي أم""س الحاج""ة إل""ى مث""ل ه""ذا، ولك""ن م""ع ذل""ك بع""ض الن""اس يتط""اول مث""ل

:متيس""رة، وك""ل ش""يء مت""وفر، بع""ض الن""اس يق""ول- ول الحم""د-هذه الطريقة وهي س""هلة ميس""رة، والم""ور كل""ه 

لماذا ل نكتفي بالحاسوب وهو يطلع لنا الخلصة بيوم واحد، نضغط طل""ب ويطل""ع لن""ا م""ا ف""ي الكت""ب الس""تة
قرأته""ا؛ لك""ن العل""م م""ا ي""أتي بس""هولة، ل يس""تطاع العل""م براح""ة الجس""م، العل""م...... بغير تك""رار، وخلل أي""ام و

.يحتاج إلى حفر في الذهن، يحتاج إلى تعب ومعاناة لكي يثبت، فأتصور أن هذه الطريقة نافعة ومجدية

نعم مسألة الحفظ الذي يريد أن يحفظ في أقصر مدة، ويحفظ على الطريقة التي يس""لكها الخ""وان الن، م""ع
اعتم""اده وعن""ايته بالطريق""ة ال""تي ش""رحتها، ف""إذا حف""ظ المت""ون المج""ردة عل""ى طريق""ة الخ""وان، وعم""ل بدراس""ة



ج""ل-الحاديث على الطريقة التي شرحناها، أتصور أنه س""يتخرج مح""دث، متق""ن ب""ارع، إن ح""الفه توفي""ق ال 
-.جل وعل-الذي سببه الصدق مع ال - وعل

م��ا ه��ي الكت��ب ال��تي توص��ون بقراءته��ا لط��الب العل��م المبت��دئ وخصوص��ا* الطلب ال��ذين أت��وا م��ن: يق��ول
مدارس الثانوية لم يسبق لهم دراسة العلوم الشرعية؟

مث""ل م""ا ذكرن""ا يحف""ظ كت""ب الطبق""ة الول""ى، والن ك""ل ش""يء متيس""ر، ه""ذه الكت""ب تش""رح الن ف""ي المس""اجد،
يحف""ظ ه""ذه المت""ون، ويس""مع م""ا س""جل عليه""ا، ويحض""ر- ول الحمد-وسجل عليها شروح كثيرة، كون الطالب 

ال""دروس يص""ير ل""ه أم""ر ك""بير، ويهت""م بكت""ب الطبق""ة الول""ى ال""تي ه""ي الس""اس، ال""تي ه""ي باص""طلح أه""ل
المقاولت يسمونها ميدة، الساس الذي يبنى علي""ه غي""ره، ه""ي الص""ل ث""م بع""د ذل""ك يرتق""ي إل""ى كت""ب الطبق""ة

لم""اذا ل تج""رد كت""ب الطبق""ة الثاني""ة، في""ذكر زوائده""ا عل""ى كت""ب: الثاني""ة، وم""ع الس""ف أن""ه يوج""د م""ن يق""ول
الطبقة الولى؟ نحن اعتمدنا في الطبقة الولى مثل8 العمدة، يعن""ي نمش""ي عل""ى ترتي""ب الموف""ق، عم""دة الفق""ه
مثل8 نعم، لماذا ندرس المقنع في الطبقة الثانية وتس""عين أو س""بعين بالم""ائة م""ن مس""ائل المقن""ع م""رت بالعم""دة

يا أخي ل بد من التك""رار، التك""رار أم""ر ل ب""د من""ه، ك""ون المس""ألة تم""ر علي""ك م""رة واح""دة: فلماذا نكرر؟ نقول
في عمرك، هل يكفي لفهمه""ا وثبوته""ا ف""ي ذهن""ك، تنس""اها؛ لك""ن إذا م""رت علي""ك بأس""لوب آخ""ر بأبس""ط بوج""وه
باستدلل، كما في الكافي م""ع ذك""ر الم""ذاهب والدل""ة، كم""ا ف""ي المغن""ي، ل ش""ك أن ه""ذه المس""ائل ترس""خ ف""ي

.ذهن طالب العلم

إلى آخره، فهل يفهم م��ن... ))يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله((-: عليه الصلة والسلم-يقول النبي 
هذا الحديث التعديل المطلق لطلبة العلم والعلماء؟

مختلف في ثبوته وصحته، وصححه بعض العلم""اء، والم""ام أحم""د يمي""ل إل""ى ثب""وته، فيم""ا: هذا الحديث أول8
نقله عنه الخطيب في شرف أصحاب الحديث وغيرهم، نقل عن المام أحمد تصحيحه، وفهم من""ه اب""ن عب""د

.البر أن هذا تعديل لكل من يحمل العلم، كل من حمل العلم فهو عدل لقول المصطفى

ولب"""""""ن عب"""""""د ال"""""""بر ك"""""""ل م"""""""ن عن"""""""ي: قل"""""""ت
ف"""""""""""""""""""""إنه ع""""""""""""""""""""دل بق"""""""""""""""""""""ول المص"""""""""""""""""""""طفى

              

بحمل"""""""""""""""""""""""""""""ه العل""""""""""""""""""""""""""""""م ول""""""""""""""""""""""""""""""م ي""""""""""""""""""""""""""""""وه̂ن 
يحم"""""""""""""""""""ل ه"""""""""""""""""""ذا العل"""""""""""""""""""م لك"""""""""""""""""""ن خولف"""""""""""""""""""ا

ج
لكن خولفا، الواقع يشهد بأنه يوجد من يحمل العلم، وأنا عندي تحفظ على إطلق كلمة علم على ما يحمل"""ه
من لم يعمل بعلمه، يوجد في الواقع من يحمل مسائل علمية بأدلتها يتص""ورها تص""ورا8 ص""حيحا8 دقيق""ا8 بأدلته""ا
بعجرها وبجرها وعنده شيء من المخالفات، فهل نس""تطيع أن نع""دل م""ن خلل ه""ذا الح""ديث م""ن حم""ل العل""م

ع""الم ويحم""ل ش""هادات علي""ا، ويعل""م التعلي""م: وهو يرتكب محرمات، أل يوجد ممن يرتكب محرم وهو يقال ل""ه
أن الحديث جاء لحث أهل العدالة على حمل العلم، كما جاءت: الشرعي، ل يمكن أن نعدله، فإما أن نقول

ح""ث للع""دول أن يحمل""وا العل""م، ول ي""تركوا المج""ال لغيره""م ))ليحمل هذا العلم من كل خلف ع""دوله((: الرواية
أن م""ا يحمل""ه الفس""اق لي""س بعل""م، م""ا يحمل""ه الفس""اق لي""س بعل""م، وه""ذا ه""و: أن يحمل""وا ه""ذا العل""م، أو نق""ول

ن سماه الناس علما8، وهو في الحقيقة ليس بعل""م، يعن""ي عل""م م""ا ينف""ع، إي""ش الف""ائدة؟ وم""ن Kالمتوجه عندي، وا



ه�ال���ة#{-: جل وعل-أوضح الدلة على ذلك قول ال  لون� الس��Sو�ء� ب�ج� ين� ي�ع�م� ل�ى الل@ه� ل�ل�ذ� ب�ة ع� ا الت�و� )17 [(}إ�ن�م�

ن كان من أعلم الناس، يعرف أن الزنا ح""رام، ه""ل نق""ول] سورة النساء Kعمل السوء، ارتكب مخالفة جاهل وا:

أن ت""وبته ل تقب""ل،: ع""الم لقلن""ا: ع""الم؟ ل""و قلن""ا: أن""ه ع""الم عن""ده الدل""ة أن الزن""ا ح""رام، ويزن""ي، ه""ل نق""ول ل""ه
والنص القطعي في الثبوت والدللة يدل على أن توبته مقبول""ة، يعم""ل الس""وء بجهال""ة، ه""ل معن""ى ه""ذا أن""ه ل

.يعلم الحكم؟ يعلم الحكم، ولذا يقرر أهل العلم أن كل من عصى ال فهو جاهل

ما الفرق بين النسخة السلطانية واليونينية لصحيح البخاري؟: يقول
وشكل لها سبعة عشر م""ن علم""اء مص""ر لمراجعته""ا) ه"1311(النسخة السلطانية الذي طبعها السلطان سنة 

تقانها وأثبتوا عليها الف""روق ال""تي أثبته""ا الح""افظ ش""رف ال""دين الي""ونيني بع""د عن""ايته بالص""حيح، عناي""ة فائق""ة، Kوا
وذك""ر الف""روق بي""ن الرواي""ات ه""ذه النس""خة ه""ي الس""لطانية، وع""ن ف""روق ه""ذه النس""خة م""أخوذة ع""ن م""ا أثبت""ه
الحافظ اليونيني في مقارنته بين روايات الصحيح، فهي نس""خة متقن""ة، ه""ذه النس""خة طبع""ت ف""ي ب""ولق تس""عة

)ه"1313(ووج""د فيه""ا م""ا يق""رب م""ن م""ائة خط""أ مطبع""ي، ص""حح ف""ي الطبع""ة الثاني""ة ) ه"1311(أج""زاء، س""نة 
واس""تفيد منه""ا الطلب،- ول الحم""د-وك""انت ه""ذه النس""خة إل""ى وق""ت قري""ب مفق""ودة م""ن الس""واق، ث""م ص""ورت 

.فالسلطانية هذه الفروق التي على هامشها مأخوذة من عمل اليونيني

على أني وقفت من الفروق للحافظ اب""ن رج""ب ف""ي ش""رحه عل""ى البخ""اري م""ا ف""ات الي""ونيني مم""ا ل""م ي""ذكر ف""ي
ه"""ذه النس"""خة، فالمقص"""ود أن"""ه ل يتص"""ور أن الي"""ونيني م"""ع اهتم"""امه بص"""حيح البخ"""اري وعن"""ايته برواي"""اته، ل
يتصور أن""ه أش""ار إل""ى ك""ل ش""يء، ل، عل""ى ك""ل ح""ال بع""ض الطلب يخل""ط بي""ن ه""ذه النس""خة وبي""ن النس""خة

بع""د ذل""ك، ف""ي ثماني""ة أج""زاء، ولي""س فيه""ا- على ما يقول""ون-التركية المطبوعة باسطنبول دار الخلفة العامر 
فروق، عليها بعض التعليقات؛ لكن ليس فيها فروق الروايات، بعض الناس يسميها السلطانية، لماذا؟ كي""ف

.مطبوعة بتركيا، وتركيا معروفة أنها محل السلطان: حصل الوهم؟ حصل لنها أول8

أنه يأتي من هذه النسخ نسخ جميل""ة مذهب""ة بتجلي""د ف""اخر اش""تهر بي""ن الك6̀ت̂بيي""ن أن ه""ذه النس""خ: المر الثاني
.نسخ سلطانية، بمعنى أنها تليق بالسلطين لنفاستها، فيحصل اللبس من هذه الحيثية

ما رأيكم بملتقى أهل الحديث في النترنت، وهل يستفاد منه؟: يقول
، وهن""اك-إن شاء ال تع""الى-نعم يستفاد منه، هو فيه بعض طلب العلم من الخيار يكتبون فيه، وفيه نفع 

ن كنت أختلف معهم في بعض""ها؛ لك""ن ه""ذا ل يعن""ي أن النس""ان Kأيضا8 وجهات نظر يكتبوها في ملتقاهم، وا
.إذا خولف باجتهاده ينسف كل الجهد

ما رأيك بالطرق الجديدة في طلب العلم مثل الشرطة لكبار العلماء والدروس العلمية ف�ي القن�وات،: يقول
مثل قناة المجد والحاسب اللي؟

طلب العلم من الشرطة لكبار العلم""اء ه""ذه م""ن أنف""ع م""ا يتعل""م علي""ه إذا ل""م يتمك""ن الط""الب م""ن المث""ول: أول8
بين يدي هؤلء العلماء، نحن ل نتصور أن الم""ر ميس""ر أن النس""ان س""هل علي""ه أن يرك""ب س""يارته وي""ذهب
إلى فلن أو علن ليطلب عليه العلم من الكبار، ل يتيسر لكثير من الناس، بعض الناس يشغله البع""د ف""ي
الفاق، وبعض الناس يشغله العمل، وطلب المعيشة، وبعض الناس يشغله الرتباط بالوظيفة، أو على أمر



.من أمور المسلمين، المقصود أن مثل هذه الشرطة تحل كثير من الشكال

الدروس من خلل النترنت وأنا حقيقة مثل هذه المحدثات على حذر كبير منها، أن""ا ل أوص""ي به""ا: وأيضا8
من يس""تفيد منه""ا، لك""ن أيض""ا8 وج""د باس""م- ول الحمد-بالطلق؛ لن فيها الغث والسمين، والغث كثير، وجد 

الستفادة من بعض من ينسب إلى طلب العل""م أيض""ا8 م""ن تيس""ر ل""ه النظ""ر ف""ي أم""ور ل يج""وز النظ""ر إليه""ا،
ففيه"""ا الغ"""ث والس"""مين، ف"""إن اقتص"""ر عل"""ى الش"""رطة فه"""و الفض"""ل، إذا ل"""م يتمك"""ن ول"""م يتحص"""ل عل"""ى ه"""ذه
الش""رطة، إذا ل""م يك""ن إل ه""ذا م""ع أخ""ذ الحيط""ة والح""ذر الش""ديد؛ لن""ه يس""هل ل""ك التص""ال ب""أمور م""ا ك""انت

أنا متحصن بالعلم، ل، قد زل أناس وض""اعوا بس""ببها،: ميسرة في السابق، فهذه مزلة قدم، ول يقول النسان
.ضاع بسببها أناس كثير

الدروس العلمية في القنوات، مثل قناة المجد والحاسب اللي؟: يقول
الس""لمة ل يع""دلها ش""يء، الس""لمة ال""ذي يس""تطيع: المجد ل غرو عليها، وذكرت مرارا8 رأيي فيها، وقلت قناة

.ويرتكب العزيمة في هذا الباب فالسلمة ل يعدلها شيء

.أما النسان الذي ل يستطيع أو يبتلى بآلت أخرى فهي من أفضل الموجود الن

طلب العلم ينتظرون طبعة فتح المغيث؟: هذا يقول
ق""د حقق""ت نص""فه، وه""و الن كام""ل، والن ت""م ص""فه وكت""اب فت""ح المغي""ث للس""خاوي ف""ي ش""رح ألفي""ة الح""ديث،

إن-قريبا8، وكذلك اللفية المتن، تم تحقيقها وطبعه""ا ومراجعته""ا، وت""أتي - إن شاء ال-والن تم صفه، ويأتي 
.قريبا8- شاء ال

ما هي أحسن طبعة لشرح العلل لبن رجب؟: يقول
للح""افظ اب""ن رج""ب تن""ال عن""ايتي من""ذ أن ظه""ر الكت""اب بتحقي""ق ن""ور ال""دين ع""تر،- علل الترم""ذي-شرح العلل 

ومنذ أن خرج وأنا عنايتي به من خلل هذه الطبعة، وك""ون النس""ان يرج""ع إل""ى أك""ثر م""ن طبع""ة ه""ذا عن""دما
يعترضه م""ا يقتض""ي ذل""ك م""ن اس""تغلق العب""ارة، أو يغل""ب عل""ى ظن""ه أن""ه خط""أ الكلم ل يس""تقيم، يرج""ع إل""ى
الطبعات الخرى، واقتناء الطبعات كلها في كل ما يحتاج إلي""ه ط""الب العل""م ه""و مه""م ج""دا8؛ لك""ن دون""ه خ""رط
القت""اد، فأن""ا مم""ن ي6عن""ى بجم""ع الطبع""ات ف""ي الكت""ب القديم""ة بطبعاته""ا القديم""ة لكنه""ا مرهق""ة تحت""اج إل""ى جه""د
ك""بير لتحص""يلها، وتحت""اج م""ع ذل""ك متابع""ة ف""ي البح""ث، وتحت""اج إل""ى مك""ان واس""ع، وتحت""اج إل""ى دع""م م""ادي
ل ل""و وج""د م""ن ه""ذه الطبع""ة تص""حيح جمل""ة تكف""ي خلص قيم""ة ه""ذا الكت""اب وص""لت، ل""و ص""ححت Kق""وي؛ وا

.جملة واحدة يستقيم بها الكلم المطلوب خلص

فك""ون ط""الب العل""م يقتن""ي الطبع""ات ل س""يما م""ن بع""ض الكت""ب ال""ذي ه""و ب""أمس الحاج""ة إليه""ا م""ا يض""ره أن
يجمع في شرح علل الترم""ذي عش""رة مجل""دات مثل8 تح""وي جمي""ع طبع""ات الكت""اب، ث""م م""اذا؟ لك""ن فت""ح الب""اري
مثل8 طب""ع عش""ر م""رات يجم""ع ك""م؟ م""ائتين مجل""د ص""عب، وق""ل مث""ل ه""ذا ف""ي كت""ب التفس""ير الك""ثيرة، أو كت""ب
الش""روح، ال""ذي يص""عب عل""ى ط""الب العل""م أن يجمعه""ا؛ لك""ن الكت""ب ال""ذي حجمه""ا ص""غير بإمك""انه أن يجم""ع
ه""ذه الطبع""ات م""ن أج""ل أن يراج""ع الطبع""ات الخ""رى إذا وق""ف عل""ى خط""أ ف""ي الطبع""ة ال""تي بي""ن ي""ديه وال""تي

.يعتني بها



ما رأيكم في منهج التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في التعليم في علوم الحديث عموما*؟: يقول
ل يشك أحد ول يجادل ول ين""ازع ف""ي أن المت""أخرين عال""ة عل""ى المتق""دمين، وأن""ه ل عل""م عن""د المت""أخرين: أول8

وصل إليه""م إل ع""ن طري""ق الئم""ة الكب""ار ال""ذين ه""م عم""دة ه""ذا الش""أن؛ لك""ن م""ن يخ""اطب بمث""ل ه""ذا الكلم،
يخاطب به المنتهي، أما طالب العلم المبتدئ يخاطب بمثل هذا الكلم هذا تضييع له، ل بد أن يتعل""م عل""ى
طريقة المتأخرين، وعلى جادتهم، ث""م بع""د ذل""ك إذا تأه""ل بع""د أن يتق""ن ه""ذه القواع""د عل""ى الطريق""ة المش""روحة
بدأ8 بالنخبة ثم اختصار علوم الحديث لبن كثير، ثم اللفية وشروحها، ويكثر مع ذلك من التخريج والدراسة

ويع""رض أعم""اله عل""ى أه""ل الختص""اص، ف""إذا ص""وبوا عمل""ه، وق""ارن أحك""امه بأحك""ام الئم""ة م""ن, للس""انيد
:المتقدمين والمتأخرين، بعد ذلك تحصل لديه ملكة، يستطيع بواسطتها أن يحاكي المتقدمين، أما إذا قيل له

اعتن""ي بكت""ب المتق""دمين، ف""إذا اعتم""دنا ش""رح عل""ل الترم""ذي لب""ن رج""ب إي""ش في""ه م""ن القواع""د ال""تي يحتاجه""ا
طالب العلم المبت""دئ؟ ه""ل في""ه ك""ل ش""يء مم""ا يحت""اج إلي""ه؟ ل، ل ب""د أن يطل""ب العل""م عل""ى الطريق""ة والج""ادة
المعروفة، ثم بعد ذك إذا تأهل وعرف القرائن التي بها يرجح قول إمام على ق""ول إم""ام آخ""ر، حينئذ، وص""ار
ف""ي مص""ف المتق""دمين م""ع أن دون ذل""ك خ""رط القت""اد، يوج""د الن م""ن طلب العل""م م""ن تبن""ى ه""ذا ال""رأي م""ن

ه""ذا الش""خص بع""د عش""رين، خمس""ين س""نة م""ن الن ي""بي يح""اكي: س""نين طويل""ة؛ لك""ن ه""ل نس""تطيع أن نق""ول
أحمد أو ابن معين أو الحاكم والرازي، من المستحيل، يعن""ي ش""خص م""ا يحف""ظ، عم""دته عل""ى العم""ل والنظ""ر
ف""ي الس""انيد المرس""لة م""ن خلل أق""وال العلم""اء، أحيان""ا8 م""ن خلل أق""وال المت""أخرين، يعن""ي أن""ه إذا تس""نى ل""ه
الجتهاد في التصحيح والتضعيف في نوع من المتون، كيف يتس""نى ل""ه أن يجته""د ف""ي ك""ل راوC راو م""ن رواة
هذه الحاديث الذين بلغوا مئات اللوف، ال""رواة بلغ""وا أل""وف مألف""ة، وك""ل راوC م""ن ه""ؤلء ال""رواة تج""د في""ه م""ن
القوال المتعارضة المتناقضة الشيء الكثير تجد أحيانا8 بعض الرواة عشرين ق""ول، فتري""د أن تجته""د لتح""اكي
المتقدمين في تصحيح كل حديث حديث بنفسك، على شان تتأهل تتقوى لديك القرآن التي تحكم بها تحاكي
به""ا المتق""دمين، وحكم""ك عل""ى ه""ذه الح""اديث مبن""ي عل""ى النظ""ر ف""ي ك""ل راو راو م""ن رواة ه""ذه الح""اديث،
بالنظر إلى جميع ما قاله أهل العل""م ف""ي ه""ذا ال""راوي، ل ش""ك ه""ذا دون""ه خ""رط القت""اد، ل نس""تطيع أن نح""اكي
أئم"""ة يحف"""ظ الواح"""د منه"""م س"""بعمائة أل"""ف ح"""ديث، عج"""زت البرام"""ج أن تحف"""ظ ه"""ذه الع"""داد، ول نص"""ف ه"""ذه

.العداد

ذا تأه""ل أن يق""ارن وي""وازن Kعل""ى النس""ان أن يع""رف ق""در نفس""ه، يتعل""م عل""ى الج""ادة، ويأخ""ذ العل""م بالتدري""ج، وا
بين حك""م الم""ام أحم""د، وحك""م أب""ي ح""اتم إن اس""تطاع أن يرج""ح ل""ه ذل""ك، ول أح""د يمنع""ه، وق""ل مث""ل ه""ذا ف""ي
الجته""اد ف""ي المس""ائل الفرعي""ة، يعن""ي من""اداة طلب""ة مبت""دئين ل يحس""نون ش""يئا8 م""ن العل""م، وم""ا عرف""وا مب""ادئ

اجتهدوا تفقهوا من الكتاب والسنة، هذا تضييع، هذا تضييع له؛ لك""ن إذا تأه""ل ط""الب العل""م: العلوم يقال لهم
بم""ا يوص""له إلي""ه اجته""اده بع""د النظ""ر ف""ي أدل""ة- ج""ل وعل-ففرضه الجتهاد، والذي يتعين عليه أن يدين ال 

المس"""ائل م"""ن الكت"""اب والس"""نة، وبع"""د النظ"""ر ف"""ي أق"""وال فقه"""اء المص"""ار لئل يش"""ذ وي"""أتي بش"""ذوذات ل يواف"""ق
عليها، وقد يخرق الجماع وهو ل يدري، المقصود أن مثل هذا الطلب يعني توجهه إلى المنتهين أنا عندي

.أنه له وجه



أما توجيه هذا الكلم إلى الطلبة المبتدئين أتصور أنه تض""ييع له""م، إذا تأه""ل ط""الب العل""م فه""ذا فرض""ه، أم""ا
ل�م�ون�{-: جل وعل-إذا لم يتأهل ففرضه ما جاء في قول ال  ر� إ�ن كنت�م� ل� ت�ع� أ�لوا� أ�ه�ل� الذ�ك� س""ورة) 7 [(}ف�اس�

].النبياء

أه��ل المدين��ة بانتظ��ار درس ش��هري ف��ي المدين��ة، وطلب الجامع��ة يتمن��ون أن تس��تقروا ف��ي: ه��ذا يق��ول
المدينة، ول يخفاكم أجر السكنى فيها؟

نص"""وص ك""ثيرة بفض"""ل المدين""ة؛ لك""ن ))المدين"""ة خي"""ر له"""م ل"""و ك"""انوا يعلم"""ون((: ل يخف"""ى م"""ا ج""اء م""ن ق""وله
علي""ه-ليستحض"""ر الط""الب ال""ذي يستحض"""ر ه""ذه النص"""وص تف"""رق الص"""حابة ف"""ي المص"""ار بع"""د وف"""اة الن"""بي 

، يعن""ي ه""ل الص""حابة يخف""اهم مث""ل ه""ذه النص""وص؟ أو تفرق""وا لينفع""وا ف""ي بقي""ة المص""ار؟-الص""لة والس""لم
يعن"""ي ل"""و أن العلم"""اء كله"""م خوطب"""وا بمث"""ل ه"""ذا، وكله"""م اجتمع"""وا ف"""ي المدين""ة وترك"""ت المص"""ار، ل ش"""ك أن
الفائدة والنفع يعني تف""رق علم""اء الم""ة ف""ي أقطاره""ا لينف""ع ال به""م وينتش""ر النف""ع، والس""كنى إل""ى الن م""ا بع""د

ياكم على ما ينفعنا في ديننا ودنيانا- جل وعل-استقر المر على شيء، نسأل ال  Kأن يعيننا وا.

لماذا أهل العلم يحثون الطلب للعناية بالخلص في طلب العلم خاصة، دون غيره من العبادات؟: يقول
ل يا أخي، يمكن أن يتكلم عن الص""لة والزك""اة ول يحت""اج إل""ى الخلص؟ ال""ذين يتكلم""ون ع""ن العل""م، ال""ذي

أن الص""لة ل تقب""ل إل ب""الخلص؟ ه""و يتكل""م عم""ا ه""و: يتكل""م ع""ن العل""م وطل""ب العل""م ه""ل يمك""ن أن يق""ول
أن الخلص في طل""ب العل""م: بصدده من طلب العلم، فيحث على الخلص في طلب العلم، المر الثاني

عل""ى وج""ه الخص""وص م""ا ين""ازعه أك""ثر مم""ا ين""ازع الخلص ف""ي أب""واب العب""ادات الخ""رى، يعن""ي يتص""ور
ش""خص أن يتوض""أ ف""ي بيت""ه كم""ا أم""ر، ويحض""ر إل""ى الص""لة بس""كينة وخش""وع، وي""ؤدي الص""لة عل""ى ال""وجه
المأمور مع الخلص التام، أو المخدوش خدشا8 يسيرا8، م""ا يتص""ور إل إذا ك""ان من""افق لي""س ف""ي قلب""ه ش""يء

ه""ذا يص""لي م""ع الجماع""ة، ل س""يما م""ع الف""رائض،: من الخلص يريد أن يحضر إلى المسجد ليقول الن""اس
المسلمون ي""ؤدون الف""رائض، ول""ذا يستش""كل بع""ض طلب العل""م م""ا يج""ده ف""ي نفس""ه م""ن ثق""ل ف""ي العب""ادة، م""ع

ل�ة� ق�اموا� كس�ال�ى{: عن المنافقين- جل وعل-قول ال  أن""ا: يق""ول  ]سورة النساء) 142 [(}و�ا�Zذ�ا ق�اموا� إ�ل�ى الص�
ي"""ا أخ"""ي أن"""ت الف"""رق بين"""ك وبي"""ن: أق"""وم كس"""لن، ه"""ل أن"""ا من"""افق؟ ه"""ل أن"""ا من"""افق لن"""ي أق"""وم كس"""لن؟ نق"""ول

ل م""ا رآك أح""د، ه""ذه الص""لة ل ب""د أن تؤديه""ا، Kالمن""افق، أن""ك أن""ت مص""لي مص""لي، ت""بي تص""لي رآك أح""د وا
وه""ذا ف""ي ق""رارة ذهن""ك أن""ك ل""ن ت""ترك الص""لة إذا ل""م ي""راك أح""د، بخلف المن""افق، المن""افق إذا م""ا رآه أح""د م""ا
صلى، وهذا الفرق بين من يستثقل الصلة ممن حكم بإسلمه، ولم يحكم بنفاقه، وكثير من المس""لمين ح""تى

أن يعاملنا بالعفو، قد توجد أحيانا8 من طلب العلم استثقال لشيء م""ن العب""ادات؛ لك""ن- جل وعل-نسأل ال 
ال�ى{ه""ل يعن""ي ه""ذا أنه""م وافق""وا المن""افقين ف""ي ك""ونهم  ل�ة� ق��اموا� كس�� ؟]س""ورة النس""اء) 142 [(}ق��اموا� إ�ل��ى الص��

نعم، من هذه الحيثية لك""ن يبق""ى أن الف""ارق الك""بير أن المس""لم ال""ذي ل""م يتص""ف بالنف""اق ول""و ثق""ل علي""ه: نقول
الم""ر ل ب""د أن يص""لي، ول ي""دور ف""ي ب""اله أن""ه ي""ترك الص""لة إذا ل""م يج""د أح""د بخلف المن""افق، ب""ل لن""زداد

أجره""ا أعظ""م م""ن أج""ر م""ن ي""أتي: اطمئنانا8 بعد من أهل العلم م""ن يرج""ح م""ن ي""ؤدي الص""لة عل""ى ثق""ل يق""ول
 وغيرها من العبادات منشرح النفس، منبسط القلب، مرتاح البال، مع أن القول المرجح خلفه، ه"""ذا الصلة



أدى العبادة وجاهد نفسه، وعليه شيء من الثقل كل ه""ذه ي""ؤجر عليه""ا، ال""ذي ج""اء: المرجح لهذا القول يقول
ل، ه""ذا أفض""ل وه""و المواف""ق لم""ا ك""ان: منشرح هذا يؤجر على عبادته؛ لكن ل ي""ؤجر عل""ى المجاه""دة، نق""ول

وي""أتي إليه""ا وه""و متش""وق إليه""ا، ))أرحن""ا ي""ا بلل بالص""لة((: وه""و يق""ول- عليه الص""لة والس""لم-عليه النبي 
متشوف لها، مشتاق إليها، نعم فأجره أعظم، ولنعل""م جميع""ا8 أنن""ا ل""ن نص""ل إل""ى ه""ذه المرحل""ة أرحن""ا بالص""لة
حتى نتجاوز المرحلة الولى التي هي مرحلة امتحان، وقل مث""ل ه""ذا ف""ي الص""يام، ص""يام النواف""ل مثل8، قي""ام
اللي""ل كاب""د الس""لف س""نين طويل""ة م""ن مش""قة قي""ام اللي""ل ث""م تل""ذذوا ب""ه، فه""م م""ا وص""لوا إل""ى ه""ذه المرحل""ة ح""تى

.تجاوزوا المرحلة التي قبلها

نري��د إقام��ة دورة علمي��ة قب��ل نهاي��ة الفص��ل الدراس��ي، وذل��ك ح��تى يش��هد الطلب قب��ل الس��فر إل��ى: يق��ول
؟....بلدهم حتى ينالوا

أن"""ه يري"""د دورة ف"""ي نهاي"""ة الفص"""ل، يعن"""ي قب"""ل أن يتف"""رق الطلب، ويتوزع"""وا إل"""ى بل"""دانهم، وأظ"""ن المقص"""ود
.التخطيط جار على هذا، وقد فعلنا ذلك في السنة الماضية

وهذا يسأل عن فتح المغيث هل طبع أم ل؟
-.إن شاء ال تعالى-تم صفه، والن هو في المراجعة النهائية 

كيف يمكن للطالب أن يوازن بين دروس الجامعة والدروس الخارجية مع ما ل يخفاكم من ال�تزاحم: يقول
والتراكم، أفيدونا جزاكم ال خيرا*؟

التوفي""ق س""هل، إذا عرف""ت اله""دف ال""ذي م""ن أجل""ه خلق""ت، وه""و تحقي""ق العبودي""ة، وه""ذه العبودي""ة ل تت""م عل""ى
الوجه المطلوب إل بمعرف""ة م""ا يص""ححها وم""ا يفس""دها، ف""إذا عرف""ت أن""ك خلق""ت له""ذا تج""اوزت ه""ذه العقب""ات،
وأقبلت لحلق العلم، وأن""ت منش""رح الص""در، فيمكن""ك أن ت""وازن ول س""يما أن ال""دروس العلمي""ة ليس""ت ف""ي وق""ت
الدراس"""""ة النظامي"""""ة، فبالمك"""""ان أن ي"""""درس النس"""""ان ف"""""ي أول النه"""""ار دراس"""""ته النظامي"""""ة، وبع"""""د أن يس"""""تريح
ويسترخي، الظهر والعصر، ويأخذ حظه م""ن الراح""ة، ويراج""ع م""ا يحت""اج إل""ى مراجعت""ه، أن يحض""ر ال""دروس

.في المغرب مثل8 أو بعد العشاء، ول تزاحم

أل ت�رون أن تك�ون الدراس�ة الكاديمي�ة مرك�زة أك�ثر مم�ا ه�ي علي�ه الن عل�ى الم�داخل للعل�وم مث�ل: يق�ول
مقدم��ة التفس��ير لب��ن تيمي��ة، ودراس��ة كت��ب الح��اديث الس��تة وكيفي��ة التعام��ل معه��ا، ومناه��ج المفس��رين

وغيرها من الصول في التعريف بالمفاتيح؟
معرف"""ة المفاتي"""ح أم"""ر مه"""م، وعل"""وم الل"""ة يوليه"""ا أه"""ل العل"""م عناي"""ة فائق"""ة؛ لنه"""ا تيس"""ر عليه"""م فه"""م المقاص"""د
والغايات، ل بد م""ن أن يوج""د مق""ررات تع""رف طلب العل""م بم""ا يري""دون قراءت""ه م""ن كت""ب التفس""ير م""ن معرف""ة
مناهج المفسرين، ومعرفة ما تشتمل عليه هذه الكتب الكبيرة من المحاسن والمآخذ، وقل مثل هذا في ش""روح

.كتب السنة، وقل مثل هذا في كتب الفقه، وترتيبها في الولويات، يحتاج طالب العلم كثير من هذا

عندما أقرأ في كتب الفقه أتجاوز الكثير من الفروع، فما رأيكم بهذه الطريقة؟: يقول
الطريقة ل تجدي؛ لن الفروع بعضها مبني على بعض، وكتب الفقهاء ألفت بعناي""ة ودق""ة، ورتب""ت فيه""ا هذه

. العلوم، فتأخذ كما ألفت، وتدرس على الطريقة التي شرحناها



ياهم يتكلمون على المشايخ؟: يقول Zبعض طلبة العلم هدانا ال وا
حصل الكلم حتى وجد في بعض وسائل العلم الكلم على المشايخ، ول ش""ك أن ه""ذه ي""ؤدي إل""ى التقلي""ل
من شأنهم، ويليه عدم الخذ منهم، ثم بعد ذلك تض""يع الم""ة؛ لن الم""ة إذا حي""ل بينه""ا وبي""ن علمائه""ا به""ذه

.الطريقة ل شك أن الناس سيبحثون عن بدائل، ول بديل عن شيوخنا الكبار أهل العلم والعمل

فيم�ا بي�ن العب�د وبي�ن: نجد من أنفسنا وممن حولنا من طلب العلم حاج�ة إل�ى الت�وجيه ف�ي أمري�ن: يقول
ربه، وكيف يصلح العبد قلبه، وفي العمل بالداب؟

ه""ذه ف"""ي مناس"""بات ك""ثيرة تكلمن"""ا عليه"""ا ط"""ويل8، وذكرن"""ا بع""ض الم"""ور ال"""تي يوج"""د فيه"""ا الخل""ل عن""د الس""امع
أن يعيننا على ما يصلح قلوبنا، ويجعلها سليمة، يوم ل ينفع م""ال ول بن""ون- جل وعل-والمتكلم، ونسأل ال 

.إل من أتى ال بقلب سليم، ل بد من البحث عما يحقق هذا الوصف للقلب

فنناش�دك ال أن ت�بين لن�ا: في منهجية طلب العلم عموما* والص�ول والفق�ه خصوص�ا*؟ يق�ول: يقول أيضا* 
هذه المور بجلء حتى نخرج من الظلمة التي نحن فيها، فيكون ذلك من الصدقات الجارية؟

في أش""رطة ك""ثيرة ح""ول كيفي""ة تحص""يل العل""م ف""ي العل""وم كله""ا، وه""ي أيض""ا8 أش""رطة ت""داولها الخ""وان، وك""انت
لقاءات على الهواء في الذاعة، خمسة لقاءات، سموها كيف يبني طالب العلم مكتبته؟

ذكرنا كيف يستفيد طالب العلم من هذه الكتب، فالطالب محتاج في مث""ل ه""ذه، يراج""ع ه""ذه الش""رطة، أيض""ا8
أن يعاملن""ا ب""العفو،- ج""ل وعل-فيه معالم في طريق الطلب، في""ه مفاتي""ح العل""م، ف""ي أم""ور ك""ثيرة، ونس""أل ال 

نأخ""ذ م""ن ه""ذا، م""ع أن""ي ل أكت""ب أن""ا، فيحص""ل م""ن ه""ذا تك""رار، ويحص""ل أيض""ا8 تردي""د ق""د يك""ون ممل""ول8 عن""د
.بعض الطلب؛ لكن بعض الطلب يحتاج إلى شيء منه

من خرج من بلده وعلي�ه حق�وق الن�اس، يعن�ي الفل�وس بينه�م ث�م ج�اء إل�ى مك�ة هن�ا فح�ج قب�ل أن: يقول
يرد عليهم أموالهم ثم رد عليهم بعد الحج هل حجه جائز؟

نعم حجه صحيح، وعليه الثم بحجه وهو مدين، ولم يستأذن من دائنيه، ف""إذا وف""ى\ له""م حق""وقهم ب""رئت ذمت""ه
.وحجه صحيح، وعليه أن يستحلهم، ل سيما إذا كانت الديون حالة عندما حج

مما يشجع طالب العلم، ويجعله يتجاوز بعض العوائق، ويجعله ينشط في الطلب، ما ضربه أه""ل العل""م م""ن
أروع المثلة في البذل، إذا كان شيوخ كبار الس""ن يب""ذلون لي""ل نه""ار، والن يوج""د نم""اذج م""ن أه""ل العل""م م""ن
عنده أربعة دروس في اليوم، ووجد في المتقدمين م""ن ك""ان عن""ده م""ن ال""دروس اثن""ا عش""ر درس، وذك""روا ف""ي

أن""ه يجل""س بع""د ص""لة الص""بح لتفس""ير الق""رآن إل""ى أن ت""زول الش""مس، جلس""ة) المش""كاة(ترجمة الطيبي شارح 
واحدة مع طلبه، فإذا زالت الشمس تجهز لصلة الظهر، ثم جلس ينتظر الصلة، فإذا سلم شرع ف""ي ش""رح

.البخاري إلى أن يؤذن العصر، ثم يصلي العصر، ثم يجلس إلى المغرب لكتاب ثالث وهكذا

احنا نستكثر أن نأتي إلى درس يحت""اج إل""ى خم""س دق""ائق، عش""ر دق""ائق، وال""درس م""ا يص""فو من""ه س""اعة ف""ي
اليوم، العل""م ل يس""تطاع براح""ة الجس""م، كم""ا ق""ال يحي""ى ب""ن أب""ي ك""ثير فيم""ا س""قناه وش""رحناه، وذكرن""ا مناس""بته

.عند المام مسلم في الدرس الماضي

إن ه�ذا الن�ص أو ه�ذا الح�ديث خ�رج مخ�رج: "إنن�ا عن�د مطالعتن�ا لكت�ب العلم�اء يتك�رر معن�ا ق�ولهم: يق�ول



".الغالب فل مفهوم له

ف""ي كت""ابه ف""ي الص""دقات...... جاء في حديث الزكاة في كتاب أبي بكر الص""ديق ال""ذي كتب""ه ف""ي الص""دقات،
في البل في سائمتها في كل خمس شاة، في الغن""م: "ثم قال- صلى ال عليه وسلم-التي فرضها رسول ال 

فنص على السوم، وجاء أيضا8 في غيره النص على السوم بالنسبة للبق"""ر،" في سائمتها في كل خمسين شاة
فاشترط العلم""اء ف""ي زك""اة بهيم""ة النع""ام أن تك""ون س""ائمة، آخ""ذا8 م""ن ه""ذه النص""وص، وأن ه""ذا القي""د معت""بر،
ومفه""ومه مقص""ود، بحي""ث إذا ل""م تك""ن ه""ذه البهيم""ة م""ن النع""ام م""ن الب""ل والبق""ر والغن""م س""ائمة ل زك""اة فيه""ا

.زكاة بهيمة النعام، أما إذا أعدت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة، سواء8 كانت سائمة أو معلوفة

م""اذا" في س""ائمتها"المقصود أن هذا القيد معتبر عند الجمهور، المالكية يرون أن السوم ليس بشرط، طيب 
نقول في هذا الوصف؟ خرج مخرج الغالب؛ لن غالب بهيم""ة النع""ام ف""ي عص""ر النب""وة س""ائمة، فل مفه""وم 
.له

موجود عند أهل العلم وبكثرة، فتج""د م""ن أه""ل العل""م م""ن ي""رى أن الوص""ف م""ؤثر ول""ه مفه""وم، ومنه""م م""ن هذا
يلغي المفهوم لمعارض عنده، متى نحتاج إلى إلغ""اء المفه""وم؟ المفه""وم جم""اهير أه""ل العل""م يعمل""ون ب""ه، نع""م
مفهوم المخالفة معمول به عند الجمهور؛ لكن متى يلغى المفهوم؟ يلغى المفهوم إذا ع""ورض بمنط""وق أق""وى

ر�ة* ف�ل��ن ي�غ�ف��ر�{-: ج""ل وعل-منه، يعني في قوله  ين� م�� ب�ع� ت�غ�ف�ر� ل�ه�م� س�� ت�غ�ف�ر� ل�ه�م� إ�ن ت�س�� ت�غ�ف�ر� ل�ه�م� أ�و� ل� ت�س�� اس��
مفهومه أنك لو استغفرت واحد وسبعين مرة أنه يغف""ر له""م؛ لك""ن ه""ذا المفه""وم] سورة التوبة) 80 [(}الل@ه ل�هم�

فالمفهوم ملغى، النه""ي] سورة النساء) 48 [(}إ�ن� الل@ه� ل� ي�غ�ف�ر أ�ن يش�ر�ك� ب�ه�{-: جل وعل-معارضه به بقوله 
ع""ن أك""ل الرب""ا أض""عافا8 مض""اعفة، مفه""ومه أن""ه ل""و ك""ان ض""عف واح""د يج""وز أو ل يج""وز؟ يج""وز؛ لك""ن ه""ذا

ج""ل-المفه""وم ملغ""ى، ب""دليل أن""ه مع""ارض بمنط""وق أق""وى من""ه، فيحت""اج لمث""ل ه""ذا عن""د المعارض""ة، نس""أل ال 
. التوفيق والعانة للجميع- وعل

.وصلى ال وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 
 


